
Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м.Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

 
Про проектування та 
реконструкцію транспортної 
розв’язки на перетині вул. 
Городоцької – вул. Сяйво 
 
 
 Розглянувши звернення приватного акціонерного товариства “Львівський 
міський молочний завод“ від 01.10.2019 № 01/10-1 (зареєстроване у Львівській 
міській раді 02.10.2019 за № 2-30219-006), корпорації “Ріел-груп“ від 01.10.2019 
№ 2/10 (зареєстроване у Львівській міській раді 02.10.2019 за № 2-30215-006), 
враховуючи ухвалу міської ради від 20.09.2018 № 3947 “Про затвердження ПрАТ 
“Львівський міський молочний завод“ проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок та надання земельних ділянок на вул. Рудненській, 8“, 
рішення виконавчого комітету від 26.10.2018 № 1151 “Про затвердження 
містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на 
будівництво ПрАТ “Львівський міський молочний завод“ кварталу 
багатоквартирної житлової забудови з об’єктами громадського призначення, 
дошкільним навчальним закладом з початковою школою, підземними і 
наземними паркінгами та об’єктами інженерної інфраструктури на вул. 
Рудненській, 8“, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в 
Україні“, виконавчий комітет вирішив: 
 1. Визначити: 
 1.1. Замовником розроблення проекту реконструкції транспортної 
розв’язки на перетині вул. Городоцької – вул. Сяйво – Львівське комунальне 
підприємство “Львівавтодор“ з залученням фінансових джерел організацій, 
зацікавлених у розробленні проектної документації об’єкта. 
 1.2. Відповідальним за фінансування розроблення проекту реконструкції 
транспортної розв’язки на перетині вул. Городоцької – вул. Сяйво – юридичну 
особу, визначену приватним акціонерним товариством “Львівський міський 
молочний завод“ разом з корпорацією “Ріел-груп“. 
 2. Утворити робочу групу для формування пропозицій на проектування 
транспортної розв’язки на перетині вул. Городоцької – вул. Сяйво та вирішення 
інших робочих питань згідно з додатком. 
 3. Робочій групі: 
 3.1. Подати пропозиції на проектування реконструкції транспортної 
розв’язки на перетині вул. Городоцької – вул. Сяйво. 
      Термін: до 20.10.2019 
 3.2. Забезпечити супровід на всіх етапах процесу реконструкції 
транспортної розв’язки на перетині вул. Городоцької – вул. Сяйво. 
      Відповідальний: керівник  
      робочої групи. 

 



 4. Управлінню архітектури та урбаністики департаменту містобудування 
надати у встановленому порядку вихідні дані на розроблення проекту 
реконструкції транспортної розв’язки на перетині вул. Городоцької – вул. Сяйво. 
      Відповідальний: начальник управління  
      архітектури та урбаністики департаменту  
      містобудування. 
 5. Львівському комунальному підприємству “Львівавтодор“: 
 5.1. Отримати вихідні дані на проектування. 
 5.2. Укласти відповідний договір з сертифікованою проектною 
організацією на розробку проекту реконструкції транспортної розв’язки на 
перетині вул. Городоцької – вул. Сяйво та з залученням в якості платника за 
роботи з розробки вказаного проекту особи, визначеної згідно з підпунктом 1.2 
пункту 1 цього рішення. 
 5.3. Затвердити у встановленому порядку проектно-кошторисну 
документацію на реконструкцію транспортної розв’язки на перетині вул. 
Городоцької – вул. Сяйво. 
 5.4. Після розроблення та затвердження у встановленому порядку 
проектно-кошторисної документації на реконструкцію транспортної розв’язки на 
перетині вул. Городоцької – вул. Сяйво здійснити реконструкцію вказаного 
об’єкта з залученням в якості платника за роботи з реконструкції особи, 
визначеної згідно з підпунктом 1.2 пункту 1 цього рішення. 
      Відповідальний: директор ЛКП  
      “Львівавтодор“. 
 6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови з містобудування. 
 
 
 
Львівський міський голова      А. Садовий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          Додаток 
        до рішення виконкому 
        від _____________ №_____ 
 
 

СКЛАД 
робочої групи для формування пропозицій на проектування  

транспортної розв’язки на перетині вул. Городоцької – вул. Сяйво  
та вирішення інших робочих питань 

 
 
Л. Зубач  – заступник міського голови з містобудування,  
    керівник робочої групи 
В. Довжик  – радник міського голови, депутат міської ради,  
    секретар робочої групи 
 
   Члени робочої групи: 
 
М. Гавриляк – заступник директора юридичного департаменту,  
    начальник управління правової роботи 
М. Курко   – начальник відділу інженерних споруд, транспорту та  
    геослужби управління архітектури та урбаністики 
    департаменту містобудування 
О. Шмід  – директор Львівського комунального підприємства 
    “Інститут просторового розвитку“, позаштатний радник 
    міського голови з питань транспортної інфраструктури 
Р. Зубачик  – керівник відділу транспортного планування та  
    моделювання Львівського комунального підприємства 
    “Львівавтодор“ 
І. Гуменчук  – представник корпорації “Ріел-груп“ (за згодою) 
Л. Мельник  – представник корпорації “Ріел-груп“ (за згодою) 
В. Пушкарьов – представник корпорації “Ріел-груп“ (за згодою). 
 
 
 
 
Керуючий справами виконкому     М. Литвинюк 
 
 
 Віза: 
 
В. о. начальника управління  
архітектури  та урбаністики      О. Погорілець 
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